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OS SEGREDOS DA INTIMIDADE II
“Invoca-me, e te responderei;
anunciar-te-ei coisas grandes e
ocultas, que não sabes.” Jr 33.3
No boletim passado (2070),
começamos a tratar das revelações
que Deus fez a Abrão e Sara, que lhes
trouxe intensa alegria na velhice;
ela com 90 anos e ele com cerca de
cem. Vimos que a primeira revelação
foi a que proporcionou alegria e
júbilo. Algo semelhante ocorreu
com outro casal de idosos, a saber,
Zacarias e sua esposa Isabel: “E Isabel,
tua parenta, igualmente concebeu
um filho na sua velhice, sendo
já este o sexto mês para aquela
que diziam ser estéril” (Lc 1.36).
O
SEGREDO
DE
ORDEM
ESPIRITUAL (Gn 18.16-21). Após
produzir alegria, os segredos de
Deus também levam a uma tomada
de posição espiritual. Eram segredos
que estavam relacionados com juízos;
coisas que Deus nunca havia relevado
antes. Mas agora estava diante de
um “amigo” (2Cr 20.7; Tg 2.23), e lhe
revela o que haveria de acontecer às
duas cidades próximas: “Eu descerei
e verei...”. Aqui Deus se mostra
pessoal, que vive com seu povo e

tem prazer em estar com eles (18.5),
se alimenta (18.8) e dialogam (18.9).
Fica bem claro que Ele não criou
e deixou ao léu da sorte, mas que
entra na realidade do seu povo. Ele
encarna as crises, vive a existência
deles (Ex 3.7-8 ‘Vi... ouvi... desci...’).
Ainda diz: ‘Ocultarei a Abraão o que
estou pra fazer?’ (Gn 18.17) Então
lhe revela segredos do que iria
acontecer. Ele fez a mesma coisa
com Daniel, Isaías, João em Pátmos,
e quer fazer comigo e com você.
O que é preciso fazer para com
que Deus nos revele os segredos
que podem trazer prazer, alegria e
orientação? É preciso INITIMIDADE
com Ele, coisa que se revela no:
a. DESEJO DE ESTAR COM DEUS
(Gn 18.3) – ‘...Rogo-te que não passes
do teu servo.”. Abraão expressa sua
vontade de que Deus permaneça
com ele, que fique um pouco mais.
Isso é Intimidade. Ninguém deseja
isso se não amar – “Fica Senhor, já
se faz tarde; tens meu coração para
pousar....”diz uma estrofe de um a hino.
b. INVESTIR PARA DEUS FICAR
(Gn 18.5-8) - Ele pediu que o Senhor
ficasse, não por educação, mas revela
toda essa vontade quando investe

para que Ele fique: “Água para os
pés” (18.4); “sombra para o descanso”
(18.4); “pão, carne, coalhada, leite...
para o estômago” (18.6-8). Abraão
investe muito para ficar na presença do
Senhor. Não mede esforços para isso.
c. PERMANECER COM ELE (Gn
18.22) - Abraão preferiu ficar com
o Senhor no Monte, do que seguir
com os anjos para a cidade. Preferiu
ficar com Deus do que socorrer Ló,
mesmo sabendo do perigo que Ló
corria, Ele preferiu ficar com Deus. Ele
crê que, estando com Deus poderia
fazer mais por Ló; confia ao Espírito
o ministério de convencer Ló a sair,
e intercede junto ao Senhor por isso.
Tem sido comum alguns de nós, em
lugar de permanecermos com Deus,
preferir correr e tentar resolver à

nossa maneira. Às vezes nos falta essa
intimidade com Deus para ficarmos
tranquilos. Quando fizermos isso,
Deus revelará seus segredos a nós.
Este é o ano de todos investirmos
numa intimidade maior com o
Senhor. Só temos a ganhar com
isso. Aumente o seu tempo de
oração; busque comunhão com
todos; faça jejuns; medite na Palavra
diariamente; faça sua inscrição na
EBD; envolva-se nos ministérios; visite
regularmente os membros; procure
um PG perto de sua casa ou abra
um com a supervisão da liderança;
participe de um coral; honre sua
liderança; ame e perdoe aos irmãos;
adore e cultue somente a Jesus.
Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de
Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças ” (Fp 4.6)
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Ore em favor do Governo brasileiro, seus Ministros e seus planos;
Agradeça ao Senhor pelas chuvas e pelo clima em nossa região;
Confirme os retiros deste tempo sob o cuidado do Pai;
Peça a proteção de Deus sobre o grupo de namorados;
Interceda junto ao Senhor em favor dos enfermos da igreja;
Lembre-se de orar pela centésima ovelha;
Ore por maior envolvimento da igreja na campanha do telhado;
Dê graças a Deus pela saúde e vida dos idosos;
Ore a Deus pelo Mis. Francisco Carvalho (Amapá);
Clame a graça de Jesus para a Congregação de Pindamonhangaba;
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Vantoil e Cleide;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc. Tadeu e Inês;
Agradeça as bênçãos de Deus;
Interceda pelo Coral de Adultos da Igreja.

Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Ester Ribeiro,
Lourdes Polon, Leontina Monteiro, Maria Dilma, Luiz Monteiro, Dª. Nilza, Anália Garcia,
Erinéia e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, José Carlos Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Maria Dilma
Bueno, Maria Eduarda, Zélia Moura, Pb. Manoel Arantes e Sergio Haussmann.

Notícias

fique bem informado!

REVERÊNCIA NO CULTO - Gostaríamos
de pedir aos irmãos que evitem o
entra-e-sai do templo na hora do culto.
Procure fazer todas as coisas antes ou
depois, e permaneça em reverência
enquanto você presta culto a Deus.
Nosso Deus é digno de toda reverência
e respeito. Atente para o fato de que
tanto o prelúdio como o poslúdio fazem
parte do culto, e que os corredores entre
as salas da EBD devem ser mantidos
em silêncio no momento das aulas.
REFORMA DO TETO – Foi lançada a
campanha para a reforma total no teto
do prédio de educação, que há muito
tempo se fazia necessária: vazamentos
e goteiras, madeiramento antigo, telhas
quebradiças... Com a chegada das placas
de energia solar que nos foram ofertadas,
precisamos agilizar a reforma. Contamos
mais uma vez com a contribuição de
ofertas específicas dos irmãos para
podermos executar a reforma. Por favor,
ore e disponha seu coração para tal.
“Alguns dos cabeças das famílias, vindo à
Casa do Senhor, a qual está em Jerusalém,
deram voluntárias ofertas para a Casa de
Deus, para a restaurarem no seu lugar.”
ENCONTRO DE NAMORADOS – Às 20h
do último sábado (16/fev), com nove
casais de namorados, foi dado o pontapé
inicial para um trabalho que visa santificar,
edificar e orientar os namorados neste
tempo mal. Foi um encontro agradável,
leve e abençoado. Os namorados estão
convidados para estarem conosco no
segundo encontro que acontecerá no dia
30 de março, às 20h, no salão social da igreja.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Atenção,
irmãs! Nesta quarta feira (27/fev), às
14h20, a reunião de oração acontecerá na
casa da irmã Lia Lara no seguinte endereço:
Rua Cidade de Brasília - 363, Vista Verde. Tel:
(12) 3912-3030 / (12) 98158-1128. Todas as
irmãs estão carinhosamente convidadas.

NASCIMENTO – Com grande alegria
queremos informar o nascimento do
Luis Gabriel, filho da Priscila Beloni, neto da
Vanda, que nasceu no sábado, dia 09/fev;
também notificamos aos irmãos a chegada
do Vinícius, filho da Carol Braz, neto da
Iara, que nasceu no dia domingo dia 17/
fev; e na quarta-feira, dia 20/fev nasceu o
Samuel, filho da Laura e Dc. Marcus, neto
dos irmãos Pb. Paulo Fernando e Eliane,
e Antônio Marcos e Sonia. Pela graça
de Deus todos passam bem. Louvamos
ao Senhor por estas ricas bênçãos.
NOVO DIRETOR – A nossa
congregação em Pinda receberá o
Pb. Josué Lara Junior como seu novo
Diretor. Na noite deste domingo (24/
fev), o Pastor Valdemberg, o Pb. José
Carlos e o novo Diretor estarão na
congregação para apresentação e posse.
NOTA DE FALECIMENTO – Faleceu
a Dª. Alvarina de Oliveira (64 anos)
na tarde de segunda feira (18/fev). Ela
é a mãe da Ângela Aquino. Rogue por
consolo e conforto para a família: o pai (Sr.
José Francisco) e dois irmãos da Ângela.
ASSEMBLEIA GERAL – Informamos a
todos os membros da ICE SJC que no dia
31/março teremos a nossa assembleia geral
ordinária para leitura do relatório anual das
atividades da Igreja, e dos relatórios dos
ministérios e congregações em 2018. Por
isso mesmo, todos os líderes e diretores
devem se reunir com seus liderados
para elaborar o relatório e encaminhálo até o dia 05/Mar para o Conselho.
BRIGADISTAS – Precisamos de irmãos
que tenham experiência de brigadista
e de outros que desejem aprender o
ofício para desempenhar essas tarefas
durante as atividades da Igreja. Haverá um
treinamento básico para o preparo dos
brigadistas e para o bom funcionamento.
Por favor, dê o seu nome na secretaria.

Reflexão Diária
“...Cantarei ao Senhor, porque triunfou
gloriosamente; lançou no mar o cavalo e o
seu cavaleiro.” (Ex 15.1b). Segunda feira – Ex
15.1-21 (cânticos); Terça feira – Ex 15.22-27
(águas); Quarta feira – Ex 16.1-10 (o maná);
Quinta feira – Ex16.11-21 (as codornas);

Sexta feira – Ex 16.22-36 (alimentação);
Sábado – Ex 17.1-16 (água da rocha);
Domingo – Ex 19.1-25 (o Sinai); “Lançou no
mar os carros de Faraó e o seu exército; e os
seus capitães afogaram-se no mar Vermelho
” (Ex 15.4).

Aniversariantes
19
20
20
22
22
22
23
24
24
25
27
27
27
27
28
29

-

Jean Roberson Azevedo
Alberto dos Santos
Elieth Braga Martins de Moraes
Ana Beatriz Souza Pires de Oliveira
Caroline Ayumi Une
Nelson Paiva Prado
Gilson Denis Martins
Ann Gilchrist Barnett
Roberto Alves da Cunha Neto
Samuel Alves Pereira
Ebner Eli Granjeiro
Elais dos Santos Batista Oliveira
Rodrigo Monteiro Amaro
Vicente Bueno
Brenno Campos Dias Almeida
Joao Luiz Pereira Junior

12
15
15
18
19

-

Jean e Patricia Azevedo
Manoel e Maria Costa
Caio e Naiara Coutinho
Daniel e Ana Beatriz Oliveira
André Luis e Fernanda Oliveira

Casamento

Agenda Semanal
Domingo

09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
19h15 - Culto

Quarta-feira

08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite

HOJE

GRUPO 6
Pb. Josué Lara Jr.
Dc. Paulo Henrique Amaral
Dc. Marcos do Nascimento
Dc. Tadeu Pires
Pb. Vantoil Lima
Mahmud Ali Neto
Sueli Amaral

PRÓXIMO SÁBADO

GRUPO 1
Dc. Renato Laod
Dc. Josias Custódio
Pb. Roberto Lopes
Pb. Joelmir Melo
Reinaldo Mantovani Junior
Elizabeth Ruiz
Simone Custódio
Daniela Melo
Ady Costa
Eduardo Bernardino Lira

Rua Coronel José Monteiro, 167 - Centro - CEP 12210-140.
www.icesjc.com.br - e-mail: icesjc@icesjc.com.br - Fone: (12) 3921-3971
Culto On Line – acesse www.canaluptv.com
Pastor: Valdemberg Rodrigues Viana – Cel.: (12) 9 8127-5927 Segunda a quinta – 9h às 17h30.
Pastor Auxiliar: Vinicius Ferreira – Cel.: (12)9 8199-8135 Terça a sexta – 9h às 18h.

